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RESUMO: Este trabalho propõe uma investigação da violação dos Direitos 
Humanos a partir das denúncias realizadas por duas revistas estadunidenses, 
que vieram a público do final do século XIX até a primeira metade do século XX. 
A investigação se dará tomando como suporte a análise imagética de cartoons 
publicados nos Estados Unidos em dois semanários: Puck, revista de humor e 
sátira política, normalmente posicionada ao lado do Partido Democrata e editada 
entre os anos de 1877 e 1918, fundada pelo cartunista e imigrante austríaco 
Joseph Ferdinand Keppler; e da Judge, periódico criado por artistas dissidentes 
de Puck, por isso se tornando sua principal concorrente, inclusive na definição 
do apoio ao Partido Republicano e que, por sua vez, circulou entre os anos de 
1881 e 1947, ambas naquele país, embora tenham tido versões inglesa e alemã. 
As duas revistas desenvolveram, cada uma ao seu modo, uma crítica à postura 
e a política externa dos Estados Unidos em relação, especialmente, à Espanha, 
Cuba, Porto Rio, Hawai e Filipinas, denunciando a interferência do país do Norte 
da América sobre processos de independência, formação de Estados, política 
interna e, de modo amplo, sobre o destino dos povos que viviam nesses 
territórios/países. Em termos metodológicos, o trabalho exigiu um esforço de 
investigação nos catálogos e acervos da Biblioteca do Congresso dos Estados 
Unidos, tradução das informações do Inglês para o Português, análise minuciosa 
de enquadramentos, personagens, representações, estudo crítico dos temas 
históricos presentes nas imagens e revelação fotográfica das mesmas. A 
culminância da pesquisa se deu, através de uma cooperação entre o 
Departamento de História, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 
e da Escola Estadual Juscelino Kubitschek, no município de Assú, RN/Brasil, da 
realização de uma exposição que reuniu 21 cartoons e suas respectivas 
análises. Dessa maneira, além de colaborar com a formação docente, à 
realização desse trabalho possibilitou a socialização do conhecimento e a 
abertura de espaço para um trânsito mais livre e produtivo entre os saberes 
acadêmico e escolar no que se refere a história do imperialismo americano visto 
através da arte. 
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